ZAPISNIK
26. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
19. srpnja 2007.

ZAPISNIK
26. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 19. srpnja 2007. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 18 sati
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Davor Bernardić; Željko Brebrić; mr.sc.
Želimir Broz; Dario Čović; Žarko Delač; Ivan Friščić; Katarina Fuček; dr.sc. Jasmina
Havranek; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko Juć; Mirjana
Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc. Alenka
Košiša Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; Antun
Mateš; Jurica Meić; mr.sc. Neven Mimica; Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić,
dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić Vukičević; Josip Petrač; Iva
Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr. med.; Jozo Radoš; Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić;
Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Davor Šuker; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić, Mišo Zorenić i
Mario Zubović, dr.stom.
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Igor Dragovan, Danira
Bilić i Asja Bebić.
Nenazočni gradski zastupnici: Stipo Ćorić, Boris Mikšić, Ivica Miočić Stošić i
Dragutin Štiglić.
Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
Gradonačelnika Grada Zagreba; Slavko Kojić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik
Gradskog ureda za financije; Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet; Zvonimir Šostar, dr.med. - član Gradskog poglavarstva i
pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Sonja Kostić članica Gradskog poglavarstva za područje uprave; Ivo Čović - član Gradskog poglavarstva
za područje gospodarstva; Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje
obrazovanja, kulture i športa; Stjepan Stublić - član Gradskog poglavarstva za područje
poljoprivrede i šumarstva; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada
Zagreba; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Marijan Maras pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc. Slavko Dakić - pročelnik Gradskog ureda za
strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu
samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; mr.sc. Ladislav
Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo; mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog ureda za
poljoprivredu i šumarstvo; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-
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pravne poslove i imovinu Grada; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno
uređenje; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove;
Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Marin
Simunić - pomoćnik pročelnika Gradskoga kontrolnog ureda; Tihomir Tonković - zamjenik
pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Vesna Lubin - pomoćnica
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Renata Kolačević - predsjednica Stručnog
povjerenstva za pripremu odluka o zaštiti izvorišta; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća
Gradske četvrti Donji grad; dr.sc. Anđelko Šućur - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji
grad - Medveščak; Franjo Novosel - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava;
Mario Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Drago Topolovec - predsjednik
Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Stjepan Vuglek - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Sesvete; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan
- predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća
Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Stenjevec; Zagrebački holding d.o.o.: Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; Franjo Žulj voditelj Podružnice Autobusni kolodvor; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska
groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo;
Marijan Ožanić - voditelj Podružnice Tehnološki park Zagreb; Stjepan Cerovski - voditelj
Podružnice "Vladimir Nazor"; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački električni tramvaj;
Zdravko Vac - voditelj Podružnice ZGOS; Davorka Maljković - voditeljica Podružnice
Zoološki vrt Grada Zagreba; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Ivica Knežević zamjenjuje voditelja Podružnice Čistoća; Gordana Pokrajčić - zamjenjuje voditelja
Podružnice Upravljanje športskim objektima Zagreb; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja
Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Slobodan Gracin - zamjenjuje voditelja Podružnice
Zagrebačke ceste; Boško Matković - direktor Zračne luke Zagreb d.o.o.; Miljenko Bartulović
- zamjenjuje direktora Vodoprivrede Zagreb d.d.; Irena Trauber - HGK, Komora Zagreb;
dr.sc. Amelia Tomašević - direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba i djelatnici Stručne
službe Gradske skupštine.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da su sjednici nazočna 42 (naknadno su evidentirana 44 gradska zastupnika) od
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici Igor Dragovan, Danira Bilić i
Asja Bebić.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 26. sjednicu.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 25. sjednice Gradske skupštine
Grada Zagreba održane 28. lipnja 2007.

-

-

-

-

Gradski su zastupnici primili:
uz poziv za sjednicu od 6. srpnja 2007. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela;
uz dopis dopunske dostave od 11. srpnja 2007. deset prijedloga za dopunu prijedloga
dnevnoga reda novim točkama i izmjenu redoslijeda točaka, novi prijedlog dnevnoga reda,
novi rokovnik sjednica radnih tijela i pregled dostavljenih materijala;
uz dopis dopunske dostave od 16. srpnja 2007. izvješća radnih tijela, prijedloge zaključaka
za točku 20., zapisnik 25. sjednice Gradske skupštine i novi pregled dostavljenih
materijala;
uz dopis dopunske dostave od 18. srpnja 2007. za točku 1. amandmane predlagatelja,
ispravak provedenog postupanja te izmjene i dopune očitovanja Gradskog poglavarstva na
podnesene amandmane, amandmane predlagatelja za točke 3., 4. i 7., izvješće Odbora za
komunalno gospodarstvo za točku 9., očitovanje predlagatelja o amandmanu za točku 10.,
mišljenja Gradskog poglavarstva za točke 14. i 15., dva prijedloga za donošenje po hitnom
postupku, odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, pregled postavljenih
pitanja i prijedloga i primljenih odgovora te novi pregled dostavljenih materijala;
uz dopis od 19. srpnja 2007. danas na klupe izvješća radnih tijela za točku 1., obavijest
Gradskog poglavarstva o povlačenju prijedloga za točke 2. i 6. i s tim u vezi izmjene
redoslijeda predloženih točaka pa dosadašnje točke od 3. do 5. postaju točke 2. do 4. a
dosadašnje točke od 7. do 20. postaju točke od 5. do 18. te izvješća radnih tijela za točke
2., 3. i 5.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Međunarodnog
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centra za usluge u kulturi i za Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog
vijeća Centra za kulturu "Trešnjevka".
Gospodin Pero Kovačević u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a predlaže da se iz
dnevnog reda izostavi točka 1. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba jer Konačni prijedlog nije
podnesen u skladu s odredbama Poslovnika niti sa Zaključkom Gradske skupštine o
prethodnoj raspravi.
Mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain predlaže da se sjednica Gradske skupštine na kojoj
će se raspravljati i odlučivati o Konačnom prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke
o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, radi poštivanja procedure koju
propisuje Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova i roka dostave
materijala gradskih zastupnicima prema Poslovniku, zakaže za 12 dana, odnosno u najkraćem
mogućem roku.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika i
ukazuje na to da gradski zastupnik može predložiti ili novu točku dnevnoga reda ili predložiti
da se predloženo ne utvrdi kao točka dnevnoga reda, a ne govornicu koristiti za promociju
nekih drugačijih stavova.
Gospođa Morana Paliković Gruden predlaže da se iz dnevnog reda izostavi točka 1.
Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga
urbanističkog plana grada Zagreba zbog nepoštivanja Uredbe o javnoj raspravi u postupku
donošenja prostornih planova i zato što su gradski zastupnici tekst o kojem trebaju odlučivati
primili tek jučer navečer.
Gospodin Joško Morić predlaže da se iz dnevnog reda izostavi točka 1. Konačni
prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog
plana grada Zagreba jer gradski zastupnici nisu imali dovoljno vremena da prouče materijal
koji im je dostavljen za tu točku.
Gradska skupština većinom glasova (9 "za" i 30 "protiv") ne prihvaća prijedloge
gradskih zastupnika Pere Kovačevića, Morane Paliković Gruden i Joška Morića da se točka 1.
izostavi iz prijedloga dnevnoga reda.
Gradska skupština većinom glasova (36 "za" i 1 "protiv") prihvaća opravdanost
hitnosti za Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Međunarodnog centra za usluge u
kulturi.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova podtočka b) točke 15., a dosadašnja točka 15.
podtočka a) točke 15. prijedloga dnevnog reda.
Gradska skupština većinom glasova (38 "za" i 1 "protiv") prihvaća opravdanost
hitnosti za Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za
kulturu "Trešnjevka".
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova podtočka d) točke 17. prijedloga dnevnog reda.
Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 5 "protiv") prihvaća
Dnevni red
1.

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba
Izvješće Gradskog poglavarstva o podnesenim primjedbama, prijedlozima te
pitanjima u prethodnoj raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana
grada Zagreba
Očitovanje Gradskog poglavarstva na amandmane gradskih zastupnika na Konačni
prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga
urbanističkog plana grada Zagreba
Drugo čitanje

2.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Petlja
Lučko"

3.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Prečko - jug

4.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Savica –
središnja zona

5.

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog
plana uređenja stambenog naselja na lokaciji Sopnica - Jelkovec

6.

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Dubravica - Karažnik

7.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja

8.

Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka,
Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka
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9.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata

10. Poslovna izvješća trgovačkog društva Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. i
trgovačkih društava u vlasništvu Holdinga s osvrtom na njihovo poslovanje u 2006.
11. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 35. Međunarodnim
plivačkim mitingom "Mladost 2007"
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 7. prvenstvom
zagrebačkih osnovnih škola Memorijal "Marko Horvat"
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad izložbom tradicijskoga
tekstilnog rukotvorstva i suvenira Tkalačke zadruge Tkanica iz Knina
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad II. Kongresom Hrvatskog
društva za dentalnu implantologiju
12. Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Gradsko poglavarstvo da pripremi prijedlog
o postavljanju spomenika Eugenu Kvaterniku
13. Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Gradsko poglavarstvo i Zagrebački holding –
Podružnica Zagrebački električni tramvaj da osiguraju pravo na besplatan prijevoz
časnim sestrama tramvajem, autobusom i uspinjačom u javnom linijskom
gradskom prijevozu putnika
14. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za mladež
15. a) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu i informacije
"Maksimir"
b) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Međunarodnog centra za usluge u
kulturi
16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Industrijske strojarske škole
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije
Tituša Brezovačkog
17. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Medo
Brundo"
b) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Šegrt
Hlapić"
c) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
"Sunčana"
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za
kulturu "Trešnjevka"
18. a) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Druge ekonomske škole
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta POLIKLINIKE
PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju,
psihijatriju i medicinu rada
Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red.
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Pitanja i prijedlozi
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da, sukladno članku 149. Poslovnika Gradske skupštine
Grada Zagreba, postavljaju pitanja i daju prijedloge usmeno i u pisanom obliku. Vrijeme za
postavljanje pitanja i davanje prijedloga ograničeno je na uobičajenih sat i pol pa zastupnike
koji bi trebali doći na red nakon isteka toga vremena moli da svoja pitanja i prijedloge
podnesu u pisanom obliku u čemu će im, ako bude potrebno, pomoći djelatnici Stručne
službe.
Moli gradske zastupnike da prilikom postavljanja pitanja i davanja prijedloga poštuju
Poslovnik. Konstatira da se za postavljanje pitanja i davanje prijedloga prijavilo 14 gradskih
zastupnika.
Gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu
Bandiću da se tramvajsko stajalište Vrbik u Ulici grada Vukovara vrati na isto mjesto na
kojem je bilo prije rekonstrukcije križanja.
Postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s
novim aferama i nezakonitostima koje proizlaze iz sjednice u sjednicu Gradske skupštine.
Prve su nezakonitosti u vezi s donošenjem izmjena i dopuna GUP-a što ih je utvrdila
urbanistička inspekcija i naložila postupanje, a druge su nezakonitosti u vezi s korištenjem
poslovnih prostora, što ih je utvrdilo povjerenstvo koje je obišlo 30% od 412 poslovnih
prostora i utvrdilo da se zlorabe. Pita Gradonačelnika hoće li pokrenuti pitanje odgovornosti
odgovornih članova Gradskog poglavarstva za ove nezakonitosti te smatra li da bi mu čelnici
odgovarajućih gradskih ureda, odnosno članovi Gradskog poglavarstva, trebali dati mandat na
raspolaganje?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će u vezi s
tramvajskim stajalištem Vrbik djelatnici Odjela za promet Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, komunalne poslove i promet obaviti uviđaj na licu
mjesta i ponuditi rješenje koje će zadovoljiti interese građana.
U vezi s izmjenama i dopunama GUP-a odgovara da nije prekršen zakon već da
dijelom nije poštivana procedura. Rješenjem inspekcije Ministarstva zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva naloženo je da se otklone nedostaci. Na tome se radi. Kada
postupak bude okončan, vidjet će se je li netko unutar Gradskog zavoda za prostorno uređenje
napravio propust za koji bi trebao snositi sankcije. O tome će izvijestiti Gradsku skupštinu na
idućoj sjednici.
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U vezi s korištenjem gradskih prostora odgovara gradskom zastupniku Peri
Kovačeviću da je u pravu i da kuca na otvorena vrata. Prije četiri mjeseca tražio je da se
odgodi rasprava o izvješću o upravljanju gradskom imovinom dok se ne napravi stvarna
inventura njihova korištenja. Odluke o prodaji stanova i poslovnih prostora što ih je donijela
Gradska skupština pravi su odgovor i promijenit će sustav prema kojem se upravljalo
gradskim prostorima posljednjih dvadesetak godina. Hoće li netko snositi konzekvence moći
će se odgovoriti kada se posao dovrši.
Gospodin Pero Kovačević traži daljnja objašnjenja. Smatra da je Rješenjem inspekcije
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva utvrđeno činjenično stanje i
naređeno Gradskom poglavarstvu da otkloni nepravilnosti i nezakonitosti. Što se tiče
odgovora na pitanje o korištenju poslovnih prostora komentira da ne kuca na otvorena vrata.
Smatra da, unutra nema nikoga, jer da ima to se ne bi događalo.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i naglašava
da je problem star 17, 18 godina i da nije nastao posljednjih 7 godina pa su svi dijelom
suodgovorni za ono što se događalo, da je to htio okončati i obaviti taj posao, da se je
pokazala istinitom njegova tvrdnja da se nije dobro gospodarilo gradskom imovinom, da se ne
zna se tko je u poslovnim prostorima, te da pojedini koji su bili u toj zoni odgovornosti sada
više nisu za to odgovorni.
Gospodin Zdravko Juć postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću o stanju radova na objektima škola i vrtića u Španskom, Sesvetama,
Sesvetskim Selima i Sopnici. Je li moguće radove dovršiti kako je ugovoreno te izvršavaju li
izvođači, odnosno Gradsko poglavarstvo, svoje obveze?
Konstatira da je prolazeći Novim Zagrebom opazio da je skinuta reklama sa zgrade
Muzeja suvremene umjetnosti i nada se da se uskoro neće pojaviti nova.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je prije tjedan dana
zajedno s pojedinim gradskim zastupnicima obišao lokacije izgradnje škola i vrtića od
Španskog preko Dubrave do Sesveta, Sopnice, Selčine i Sesvetskih Sela. Zagrebački holding
ispunjava redovno svoje obveze prema izvođačima radova. Izvođači radova upozoreni su da
moraju izvršiti ugovorne obveze jer će im to u Gradu biti referenca za dobivanje novih
poslova preko natječaja. Djeca će 3. rujna biti smještena u objekte triju vrtića i učenici u
objekte triju škola. Djelatnici Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet koordiniraju poslove i svakodnevno
izvješćuju pročelnika, a pročelnik njega o tijeku radova.
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Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića koliko će stajati program "20 ključeva" Zagrebačkog holdinga d.o.o., tko će to platiti,
tko jamči njegov uspjeh, tko će snositi sankcije ako ne uspije te kolika je plaća jednog radnika
u Vodovodu, a kolika će biti sljedeće godine?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje da će odgovor na
pitanje o projektu u pisanom obliku dati gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave
Zagrebačkog holdinga. Na pitanje tko će snositi odgovornost odgovara da će je u slučaju
neuspjeha snositi onaj tko je naručio projekt - gospodin Slobodan Ljubičić.
Gospodin Žarko Delač postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću u vezi s provođenjem projekta "Zagreb u Domovinskom ratu". Informiran je
da se projekt ne spominje u Programu rada Muzeja Grada Zagreba za 2008.
Predlaže gospodinu Davoru Jelaviću, pročelniku Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, da se
što prije uredi i postavi rasvjeta na dječjem igralištu iza Osnovne škole Rapska na kojem se
sada okupljaju skitnice, dileri i egzibicionisti.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je još prije dvije
godine Odjel za branitelje Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje
inicirao projekt "Zagreb u Domovinskom ratu" pa će pripremiti i odgovor u pisanom obliku.
Odgovara da je prigodom otvaranja novog aneksa objekta Osnovne škole Rapska
naloženo da se uredi i osvijetli dječje igralište i da ne zna zašto to nije učinjeno, te da
djelatnici nadležnog ureda trebaju ustanoviti o čemu se radi i riješiti taj problem.
Gospodin mr.sc. Josip Kereta pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića kada će se smanjiti cijene komunalnih usluga, budući da više ne postoje razlozi zbog
kojih su povišene u prosincu prošle godine, jer se proračun puni bolje nego što je planirano, a
Zagrebački holding posluje prema očekivanjima i opravdao je razloge osnivanja što se vidi iz
izvješća.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da, nažalost, nije
točno da se proračun puni ove godine bolje nego prošle jer se očekuje manjak od 500 do 600
milijuna kuna. Siguran je da se zbog toga neće povećavati cijene komunalnih usluga, međutim
nije siguran hoće li se neke cijene moći smanjivati.
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Gospođa Jelena Pavičić Vukičević pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića u kojoj su fazi radovi u Sesvetama na bivšoj svinjogojskoj farmi u Sopnici i
kada se planira useljenje? Ovo pitanje postavlja zbog tvrdnje jedne gradske zastupnice da se
tamo ne gradi ništa, da tamo nema ničega i da je zagrebački model stanogradnje fantomska
utvara.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da Gradsko
poglavarstvo u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom i Ravnateljstvom policije
pokuša adekvatnije riješiti funkcioniranje Službe za izdavanje prometnih isprava u
Heinzelovoj ulici radi smanjenja gužvi osobito ovih dana.
Gospodin Slobodan Ljubičić, član Gradskoga poglavarstva i predsjednik Uprave
Zagrebačkog holdinga d.o.o. odgovara na pitanje u vezi sa Stanogradnjom koja je u sastavu
Zagrebačkog holdinga. U naselju Sopnica - Jelkovec radovi se odvijaju u okviru predviđenih
rokova i u punom su jeku pa nema razloga sumnjati da će krajem iduće godine u cijelosti biti
gotovi. U tom se naselju, uz izgradnju otprilike 2730 stanova, priprema izgradnja dviju škola,
bazena i športske dvorane, a u tijeku su i pregovori za početak izgradnje crkve. Većina
stanova je već prodana (ostalo je neprodano nekoliko velikih stanova). Projekti izgradnje
velikih stanova od prije 4, 5 godina nastojat će se u budućnosti ispraviti tako da struktura
stanova bude primjerena potražnji kupaca, odnosno kupovnoj moći građana. Zagrebački
model stanogradnje je specifičan, ekonomski isplativ i socijalan.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog da se
pronađe rješenje za smanjenje gužvi pri Službi Policijske uprave zagrebačke u Heinzelovoj
ulici i informira da je prije nekoliko dana inicirano da Policijska uprava zagrebačka i
Ravnateljstvo policije povećaju broj djelatnika zbog većeg opsega posla Službe u Heinzelovoj
ulici. Također je inicirano, u dogovoru s predsjednikom Uprave Zagrebačkog holdinga, da
Grad na Zagrebačkom velesajmu policiji osigura prostor i tehniku, kao što je to bilo u vrijeme
izdavanja domovnica.
Dr.sc. Jasmina Havranek postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu
Milanu Bandiću u vezi s izgradnjom znanstveno - učilišnog kampusa na prostoru bivše
vojarne Borongaj, odnosno problemom tehničko-putničkog kolodvora, njegovom ranžirnom
funkcijom i praonicom vagona. Budući da problem nije riješen s predstavnicima Hrvatskih
željeznica, pita kako je moguće nadomak centru grada takvu lokaciju koristiti za spomenutu
namjenu?
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Predlaže Gradonačelniku da djelatnici Odjela za promet Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obiđu
Petrovu ulicu jer ona nije građena za količinu prometa koju podnosi, i to ne samo sada zbog
uređenja Kvaternikovog trga već i inače. Također predlaže da Kuhačeva ulica bude
jednosmjerna jer nastaju zastoji zbog parkiranih vozila s obje strane.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedloge u vezi s
reguliranjem prometa u Petrovoj i Kuhačevoj ulici. Prije dva, tri tjedna djelatnici Odjela za
promet bili su na licu mjesta kako bi pronašli najbolje prometno rješenje do dovršetka radova
na Kvaternikovom trgu i prilaznim ulicama. Trenutno ne zna situaciju jer su građani predložili
da se preinače neka rješenja Odjela za promet.
Odgovara na pitanje u vezi s projektom kampusa na Borongaju. Prema informacijama
rektora Zagrebačkog sveučilišta jedan se dio prostora već koristi. Nada se da će problemi koji
se odnose na željezničku prugu biti riješeni s resornim ministarstvom, Hrvatskim
željeznicama i Zagrebačkim sveučilištem. Projekt kampusa je prioritetan i imat će uz logistiku
resornog ministarstva i gradsku potporu.
Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
namjerava li ispuniti obećanje, što ga je dao na početku ovoga mandata, da će se problem
gradskoga stadiona u Maksimiru riješiti do kraja 2006., najkasnije do polovice 2007. Pita ga
ima li prijedlog kako riješiti taj veliki gradski problem i koji je novi rok?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se odgovori na
pitanja i prijedloge gradskih zastupnika pripremaju u skladu sa Statutom i Poslovnikom. Na
prošloj je sjednici postavio vrlo precizno pitanje koliko je novaca ušteđeno s obzirom na to da
je polovica mandata, imajući u vidu Gradonačelnikovo obećanje da će se reorganizacijom
gradske uprave uštedjeti cijeli proračun. Umjesto jedne rečenice koja bi sadržavala podatke,
dobio je stranicu i pol teksta odgovora u kojem piše da tu zapravo ništa ne piše.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje u vezi s
gradskim stadionom u Maksimiru u koji je u posljednjih sedam godina uloženo 250, 300
milijuna kuna. Tražili su model javno - privatnog partnerstva koji je prije godinu dana
inaugurirala Vlada RH. Raspisan je natječaj i do kraja rujna treba izabrati najpovoljnijeg
ponuđača za dovršetak radova na tom stadionu i izgradnju stadiona na Kajzerici. O toj će
investiciji raspravljati Gradsko poglavarstvo i Gradska skupština.
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Gospođa Katarina Fuček predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu
Bandiću da se o svim budućim značajnim događajima strategijskog karaktera koji imaju
reperkusije na Grad Zagreb, kao što je izdavanje obveznica Zagrebačkog holdinga što je
najavljeno i popraćeno kao povijesni događaj, obavijeste gradski zastupnici.
Postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s
njegovom izjavom o brzoj reformi Zagrebačkog holdinga. Pita zašto to do sada nije učinjeno?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić moli da mu gradski zastupnici
ne postavljaju pitanja na osnovi napisa u novinama. Izjave koje je spominjala gradska
zastupnica nisu njegove. Njegove su inicijative reforma gradske uprave, komunalnog sustava i
osnivanje kontrolnog ureda. Na pitanja u vezi sa Zagrebačkim holdingom treba odgovarati
njezin predsjednik njegove uprave gospodin Slobodan Ljubičić.
Gospođa Katarina Fuček traži daljnja objašnjenja. Gradonačelnikove izjave nisu bile
samo u jednim novinama i mogu se provjeriti. Navodi da je njihov izvor iz Londona Viktor
Vresnik. Pita je li ova informacija točna ili u novinama ne piše istina?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić naglašava da govori samo o
onom što je on rekao i negira ono što nije rekao. Konstatira da izdavanje obveznica
Zagrebačkog holdinga nije povijesni već dobar poslovni događaj čiji će se rezultati vidjeti.
Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića zašto je odlučeno da se dodijeli 7 milijuna kuna gradskog proračunskog novca tvrtki
Matral, je li vlasnik te tvrtke bio pomoćnik ministra pomorstva iz redova SDP-a u bivšem
mandatu hrvatske Vlade, kako je to moguće i tko će za to odgovarati?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da prilikom
posjeta gradilištima, koje su iz godine u godinu sve učestalije tijekom ljeta, prestane prijetiti
radnicima i izvođačima zbog nepoštivanja rokova već da se profesionalnije i pravodobno
poduzimaju mjere i da se poslovi dodjeljuju javnim natječajem a ne izravnim pogodbama.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje u vezi s
tvrtkom Matral da je točno da je sklopljena nagodba s tom tvrtkom koja vodi postupak protiv
Gradskog poglavarstva zbog gradskog zemljišta u trokutu Grad - Matral - Autowill na
Zagrebačkoj aveniji ali nikakva pravna radnja, financijski učinci ni šteta za Grad nisu nastali
jer je naložio da se zaključak povuče i čeka ishod sudskog postupka. Gospodin koji zastupa
tvrtku Matral bio je pomoćnik ministra u vrijeme koalicijske vlade, ali u to vrijeme nije bio
član SDP-a, već u drugoj stranci.
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Odgovara na prijedlog i ističe da ne prijeti nikome već samo ljude u obilasku gradilišta
podsjeća na ugovorene obveze i rokove koje su dužni poštivati. U vezi s izgradnjom triju
škola i triju vrtića izvođači su prihvatili da će raditi onoliko koliko bude potrebno da se
ugovorne obveze izvrše.
Gospođa Margareta Mađerić traži daljnje objašnjenje u vezi s pitanjem. Pita u koliko
je slučajeva nastala šteta a da o njima mediji nisu uspjeli doznati, pa se ne zna da postoje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor u vezi s
nagodbom koja je pokušana s tvrtkom Matral. Nikakve namjere nije bilo da se učini šteta, ne
radi se o nepotizmu i korupciji. Nakon što su se uzburkali duhovi nagodba je povučena i
pokrenut je sudski postupak.
Gospodin Antun Mateš predlaže da se gradskim propisom odredi boja pročelja kako
nove zgrade, posebno urbane vile, ne bi bile obojane svim mogućim bojama, cijeloga dugina
spektra. Podsjeća da je bio postavio pitanje o onečišćenju gradskih fasada grafitima, po čemu
Zagreb prednjači u europskim a vjerojatno i u svjetskim razmjerima.
Pita gospodina Duška Ljuštinu, člana Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja,
kulture i športa, s obzirom na to da je prije dvadeset godina u vrijeme Univerzijade bio
ministar kulture, tko je inicirao da u znaku Univerzijade ne bude slovo "u" već "y".
Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja,
kulture i športa odgovara da u spomenuto vrijeme nije bio ministar kulture već ravnatelj
kazališta Kerempuh i direktor Sektora za kulturu Univerzijade te da nije imao nikakve veze s
dizajnom Univerzijade. Naglašava da je tada prvi put u povijesti bivše države prigodom
otvaranje velike sportske priredbe svirana hrvatska himna.
Gospodin Antun Mateš traži daljnje objašnjenje jer da mu nije odgovoreno tko je
donio, odnosno gdje je donesena odluka da ne bude slovo "u" nego "y".
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na pitanje.
Zahvaljuje Dušku Ljuštini i drugim ljudima koji su organizirali 20. obljetnicu Univerzijade, a
gospodinu Antunu Matešu organizirat će ručak s članovima iz Izvršnog komiteta i
Organizacijskog odbora Univerzijade da mu kažu kako je "u" preraslo u "y".
U vezi s prijedlogom odgovara da se radi sprječavanja daljnje devastacije gradskih
fasada grafitima, na inicijativu predsjednice Vijeća Gradske četvrti Donji grad, u suradnji s
policijom, poduzimaju mjere.
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Gospodin Jurica Meić predlaže gospodinu Davoru Jelaviću, pročelniku Gradskog
ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet da se poduzmu mjere kako bi se otklonili nedostaci nakon sanacije pješačke
površine na Meštrovićevom trgu. Prilaže foto dokumentaciju.
Postavlja pitanje gospođi Danici Lisičar koja zamjenjuje voditelja Podružnice
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačkog holdinga d.o.o., ovisi li razina vode na jezeru Bundek o
razini vode tamošnjeg vodocrpilišta te može li se povisiti razina vode u jezeru?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog da se
saniraju nedostaci nakon sanacije Meštrovićevog trga da će sutra na licu mjesta biti
predsjednik Vijeća gradske četvrti i nadležne službe, jer o tome treba brinuti Vijeće.
Odgovara na pitanje u vezi s razinom vode u jezeru Bundek da ona ovisi o razini Save
i da tu Vodoopskrba ne može ništa učiniti, te da jezero Bundek, oaza mira s tuševima i
najljepšim parkom u gradu, nije zamišljeno kao gradsko kupalište. Na potezu prema Mostu
mladosti planira se skate park, bike park, adrenalinski park i novi botanički vrt s florom
Prisavlja, dakle još 30 ha oaze mira.
Gospodin Jurica Meić traži i dobiva riječ zbog daljnjih objašnjenja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradskoga zastupnika Juricu Meića da sadržaj njegova izlaganja nije bilo dopunsko
pitanje već komentar na način izlaganja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić se još jednom ispričava
gradskom zastupniku Jurici Meiću zbog pogrešnog oslovljavanja. Smatra da Vijeće Gradske
četvrti Novog Zagreba - istok treba raditi svoj posao i da komunikacija između gradskih
zastupnika SDP-a i vijeća gradske četvrti treba biti svakodnevna i u interesu građana.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac pita
Gradonačelnika je li dovršio odgovor na pitanje u vezi s vodocrpilištem Bundek.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je pitanje u vezi s
vodocrpilištem na Bundeku postavljeno u kontekstu povisivanja razine vode u jezeru Bundek
i na to je odgovorio. Voda je u vodocrpilištu ispravna. Gradski zastupnik svoje pitanje može
postaviti voditelju podružnice ili Upravi Zagrebačkog holdinga.
Gospođa Iva Prpić pita gospodina Zvonimira Šostara, dr.med., člana Gradskog
poglavarstva Grada Zagreba i pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i
branitelje, u kojoj je fazi projekt zagrebačke strategije borbe protiv nasilja nad ženama u
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obitelji. Glavna je poruka kampanje Vijeća Europe protiv nasilja nad ženama: "Gradovi i
regije u Europi zauzmite stav."
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva Grada Zagreba i
pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, odgovara da Gradski
ured niz godina surađuje s nevladinim udrugama koje se bave ovim pitanjem, otvoren je Dom
za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga" koji je, nažalost, dupkom pun i u njemu
su smještene žene i djeca iz cijele Hrvatske. U tijeku je izrada izvedbenih projekata još
kvalitetnijeg i većeg objekta na drugoj lokaciji. Izrada zagrebačke četverogodišnje strategije
za borbu protiv nasilja nad ženama i djecom je pri kraju. Napominje da Zagrebačka strategija
izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom posebno obrađuje problem zlostavljanja
žena s invalidnošću o čemu se vrlo malo govori iako one spadaju u grupu najzlostavljanijih
žena.
Gospođa Iva Prpić predlaže da se u strategiju uvrste odredbe Zakona o zaštiti od
nasilja u obitelji koje se odnose na rad sa zlostavljačima u skladu sa dosezima znanosti i
stručne prakse.
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva Grada Zagreba i
pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, dopunjuje odgovor.
U sklopu "Duge", ali fizički potpuno izdvojeno, bit će savjetovalište za zlostavljače.
Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba je jedina ustanova te vrste u Hrvatskoj koja se
cjelovito brine o zlostavljanoj i zanemarenoj djeci. Na jednom mjestu dobivaju pedijatrijsku,
neurološku, psihijatrijsku i psihološku pomoć a tamo su i socijalni radnik i pravnik. Na načelu
polivalentnog rada i multidisciplinarnosti temeljit će se sve slične ustanove.
Gospođa Morana Paliković Gruden pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića u vezi s ugostiteljskim objektima koji rade uz Savu, a to su Papillon, Brazil i
Sidro. Napominje da su građani uputili predstavke Gradskom poglavarstvu, da je Veslački
klub Mladost zatražio uklanjanje Brazila te da je dana 11. srpnja ove godine Glavni državni
vodopravni inspektor Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva uputio
obavijest Gradonačelniku i predsjednici Gradske skupštine da spomenuti klubovi nisu ni
plovni ni plutajući objekti i da ne mogu biti legalizirani na inundacijskom području. Pita
Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića je li upoznat s čitavim slučajem i
što će poduzeti? Hoće li glasovati protiv predložene odluke te kako je moguće da gradska
uprava deset mjeseci na ponovljene prijave građana ne ukine svoje dozvole?
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Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da obrati
pozornost na odgovore na pitanja gradskih zastupnika koji se šalju u njegovo ime. Na pitanje
što ga je postavila na prošloj sjednici zašto krši Statut u vezi sa stanjem imovine i kada će
izvješće o tome poslati Gradskoj skupštini dobila je odgovor od jedne rečenice u kojoj se
navodi da je na to pitanje iscrpno odgovorio na sjednici Gradske skupštine.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da načelno nema
ništa protiv toga da ugostiteljski objekti budu tamo gdje ne smetaju drugima, a Sava i Jarun su
za to idealni prostori. Predloženom izmjenom Odluke regulira se radno vrijeme za one plovne
i plutajuće objekte koji ispunjavaju sve potrebne uvjete. Ako se utvrdi nepravilnost u radu
spomenutih klubova uz Savu, nadležne institucije trebaju reagirati.
Što se tiče odgovora na pitanja gradskih zastupnika, napominje da pregleda svaki
odgovor prije njegova upućivanja gradskim zastupnicima. Gradska zastupnica može biti
nezadovoljna odgovorom jer ne misle na isti način, ali ne misle ni dijametralno suprotno s
obzirom na to da su već jednom surađivali i opet će to činiti ako ih građani na to upute.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem jer Grad
Zagreb i njegove nadležne službe ne mogu tolerirati kršenje zakona. Podsjeća da je pitala što
će Gradonačelnik poduzeti i hoće li glasovati za predloženu odluku.
Traži daljnja objašnjenja u vezi s prijedlogom jer ovo nije prvi puta da su gradski
zastupnici dobili neadekvatan odgovor. Predlaže da se tiskaju sva pitanja gradskih zastupnika
zajedno s prijepisom dijela fonografskog zapisa i da se u istoj knjižici objave svi odgovori
Gradskoga poglavarstva, odnosno Gradonačelnika pa da građani sami prosude je li to
adekvatan način odgovaranja na zastupnička pitanja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je prijedlog dobar i
da će ga tajnica Gradske skupštine i tajnik Gradskog poglavarstva prihvatiti i provesti.
Na pitanje kako će glasovati o predloženoj odluci odgovara da nije gradski zastupnik i
da ne glasuje.
Ponovno ističe da će u vezi s radom ugostiteljskih objekata uz Savu gradske službe
postupiti u skladu sa svojim ovlastima prema nalazima nadležnih državnih institucija.
Gospođa

Morana

Paliković

Gruden

ispričava

se

gradskim

zastupnicima,

Gradonačeniku Grada Zagreba i predsjednici Gradske skupštine zbog vlastitoga netočnog
navoda. Zna da gradonačelnik ne glasuje s gradskim zastupnicima, međutim željela je
odgovor na pitanje hoće li dati potporu predloženoj odluci.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku u trajanju od pet minuta na zahtjev gradskih zastupnika.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
1. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba
Izvješće Gradskog poglavarstva o podnesenim primjedbama, prijedlozima te
pitanjima u prethodnoj raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada
Zagreba
Očitovanje Gradskog poglavarstva na amandmane gradskih zastupnika na Konačni
prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga
urbanističkog plana grada Zagreba
Drugo čitanje
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
napominje da je na 25. sjednici Gradske skupštine 28. lipnja 2007. provedena prethodna
rasprava u prvom čitanju u okviru koje su postavljena pitanja, dane primjedbe i prijedlozi te
podneseni amandmani. Na ovoj će se sjednici odlučivati o donošenju Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba.
Gradsko poglavarstvo podnijelo je Izvješće o podnesenim primjedbama, prijedlozima
te pitanjima u prethodnoj raspravi u prvom čitanju Konačnog prijedloga i očitovalo se o
podnesenim amandmanima klubova gradskih zastupnika i gradskih zastupnika na Konačni
prijedlog. Izvješće i očitovanje Gradskog poglavarstva gradski su zastupnici primili.
Gradsko poglavarstvo je na 155. sjednici 18. srpnja 2007. donijelo:
- Zaključak o amandmanima na Konačni prijedlog - ispravak provedenog
postupanja
- Izmjene i dopune Zaključka o očitovanju na amandmane klubova gradskih
zastupnika i gradskih zastupnika na Konačni prijedlog i
- Zaključak o amandmanima na Konačni prijedlog.
Amandmani predlagatelja i amandman koji je predlagatelj prihvatio postaju sastavni
dio Konačnog prijedloga.
Sve ove akte i podnesene amandmane su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
- Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
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Odbor za prostorno uređenje predlaže Gradskoj skupštini da razmotri Konačni
prijedlog i donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga
urbanističkog plana Grada Zagreba, s amandmanima predlagatelja i amandmanom koji je
predlagatelj prihvatio koji su postali sastavni dio Konačnog prijedloga.
Izvješće Odbora za prostorno uređenje gradski su zastupnici primili.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise dostavio je mišljenje o Konačnom prijedlogu i
amandmanima s osnove njihove usklađenosti sa zakonom i propisima.
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili.
Gradski su zastupnici primili Pregled amandmana klubova gradskih zastupnika i
gradskih zastupnika.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a), Pero Kovačević (replika), mr.sc. Miroslav Rožić (replika), mr.sc. Alenka
Košiša Čičin-Šain (neslaganje s replikom), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika
HDZ-a i HSLS-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), Katarina Fuček (neslaganje s
replikom), Davor Bernardić (replika), Katarina Fuček (neslaganje s replikom), Jelena Pavičić
Vukičević (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Pero Kovačević (replika), Jelena Pavičić
Vukičević (neslaganje s replikom), Morana Paliković Gruden (replika) i Jelena Pavičić
Vukičević (neslaganje s replikom).
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
U daljnjoj raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika) i Jelena
Pavičić Vukičević (neslaganje s replikom).
Mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

19

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
prekida gradsku zastupnicu mr.sc. Alenku Košiša Čičin-Šain jer nije govorila o povredi
Poslovnika.
U raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić (replika), Pero Kovačević, Joško Morić i Katarina
Fuček (replika).
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
U raspravi sudjeluju: Joško Morić (neslaganje s replikom), Margareta Mađerić
(replika), Joško Morić (neslaganje s replikom), Katarina Fuček (ispravak netočnog navoda) i
Margareta Mađerić (ispravak netočnog navoda).
Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Josip Kereta, Pero Kovačević (replika), Morana Paliković
Gruden i Katarina Fuček (replika).
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara gradskoj zastupnici Katarini Fuček u svezi s mišljenjem Odbora za Statut, Poslovnik
i propise.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić, Jozo Radoš, Margareta Mađerić i mr.sc.
Miroslav Rožić.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je u prvom čitanju podneseno 88 amandmana klubova gradskih zastupnika i
gradskih zastupnika. Gradsko je poglavarstvo jedan amandman prihvatilo. Povučeno je 76
amandmana na Konačni prijedlog i to Klub gradskih zastupnika SNL-a četiri a gradski
zastupnici 72 amandmana.
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Obavještava da Klub gradskih zastupnika HNS-a nije povukao amandman pod rednim
brojem 13., odnosno sljedeći gradski zastupnici nisu povukli sedam amandmana: Katarina
Fuček amandman pod rednim brojem 12., Joško Morić tri amandmana pod rednim brojevima
33., 35. i 47., Stipo Ćorić dva amandmana pod rednim brojevima 60. i 85. i Igor Dragovan
amandman pod rednim brojem 79. O navedenim amandmanima potrebno je glasovati.
Gradski su zastupnici primili Pregled amandmana klubova gradskih zastupnika i
gradskih zastupnika koji nisu povukli amandmane što ih Gradsko poglavarstvo nije prihvatilo.
Konstatira da je u međuvremenu gradski zastupnik Pero Kovačević povukao 3
amandmana koji su naznačeni u spomenutom pregledu pa se o njima neće glasovati. Ukupno
je povučeno 79 amandmana.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, u ime predlagatelja daje
završnu riječ.
Gospođa Margareta Mađerić ispravlja netočan navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne slaže se s ispravkom
netočnog navoda.
Gospodin Jozo Radoš ispravlja netočan navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne slaže se s ispravkom
netočnog navoda.
Gradska skupština većinom glasova (9 "za" i 29 "protiv") ne prihvaća amandman broj
12. gradske zastupnice Katarine Fuček.
Gradska skupština većinom glasova (9 "za", 29 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
amandman broj 13. Kluba gradskih zastupnika HNS-a.
Gradska skupština većinom glasova (7 "za", 29 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
amandman broj 33. gradskog zastupnika Joška Morića.
Gradska skupština većinom glasova (4 "za", 29 "protiv" i 3 "suzdržana") ne prihvaća
amandman broj 35. gradskog zastupnika Joška Morića.
Gradska skupština većinom glasova (4 "za", 29 "protiv" i 3 "suzdržana") ne prihvaća
amandman broj 47. gradskog zastupnika Joška Morića.
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Gradska skupština većinom glasova (3 "za", 29 "protiv" i 6 "suzdržana") ne prihvaća
amandman broj 60. gradskog zastupnika Stipe Ćorića.
Gradska skupština većinom glasova (32 "protiv" i 6 "suzdržana") ne prihvaća
amandman broj 79. gradskog zastupnika Igora Dragovana.
Gradska skupština većinom glasova (29 "protiv" i 6 "suzdržana") ne prihvaća
amandman broj 85. gradskog zastupnika Stipe Ćorića.
Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 8 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana
grada Zagreba,

s amandmanima predlagatelja te amandmanom koji je predlagatelj prihvatio, u
predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku u trajanju od pola sata.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

2. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Petlja Lučko"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo.
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela.
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluje Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a).
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Gospodin Tomislav Babić replicira.
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 3 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Petlja Lučko",
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Prečko - jug
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane su
gradski zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo.
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.

23
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog i amandmane predlagatelja.
Gradska skupština jednoglasno donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Prečko - jug,
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Savica –
središnja zona
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo.
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Savica – središnja zona,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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5. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog
plana uređenja stambenog naselja na lokaciji Sopnica - Jelkovec
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane su
gradski zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo.
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluje Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a).
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja
stambenog naselja na lokaciji Sopnica - Jelkovec,
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

6. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Dubravica - Karažnik
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
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Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo.
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.
Gradska skupština većinom glasova (38 "za" i 1 "suzdržan") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dubravica
- Karažnik,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležna radna tijela,

-

Odbor za prostorno uređenje i

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću matičnog radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a), Stipe Tojčić (replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Zdravko
Juć (replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Vesna Majher (replika),
Ljiljana Klašnja (replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Katarina Fuček
(u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih
zastupnika HSP-a) i Joško Morić.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u završnoj riječi u ime
predlagatelja povlači Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i
načinu naplate parkiranja, dok se ne pribavi mišljenje vijeća gradske četvrti.
Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara gradskom zastupniku
Jošku Moriću.

8. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka,
Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
-

Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo i nadležna radna tijela:
Odbor za prostorno uređenje,

-

Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.

27

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gradski zastupnik Tomislav Babić podnio je Amandman na Prijedlog odluke.
Amandman je dostavljen Gradskom poglavarstvu. Gradsko poglavarstvo očitovalo se o
amandmanu. Očitovanje su gradski zastupnici primili.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže Prijedlog i očitovanje Gradskog poglavarstva o amandmanu.
U raspravi sudjeluje: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a),
Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Ivan Šikić (u ime Kluba
gradskih zastupnika SDP-a), Jurica Meić, Joško Morić i Zdravko Juć.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gospođa Renata Kolačević, predsjednica Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o
zaštiti izvorišta, pojašnjava očitovanje Gradskog poglavarstva o amandmanu.
Gospodin Tomislav Babić ispravlja netočni navod.
Gospođa Renata Kolačević, predsjednica Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o
zaštiti izvorišta, dodatno pojašnjava očitovanje Gradskog poglavarstva o amandmanu.
Gospodin Pero Kovačević ispravlja netočni navod.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradskog zastupnika Peru Kovačevića da sadržaj njegova izlaganja nije bio
ispravak netočnog navoda.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ.
Gospođa Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ. Predlaže da se
prihvati predložena odluka a da se na terenu utvrdi stanje u vezi s ograničenjima, odnosno
zabranama na području II. zone i do sljedeće sjednice Gradske skupštine, ako to bude
potrebno, predlože odgovarajuće izmjene odluke.
Gospodin Tomislav Babić povlači Amandman ako će Gradska skupština prihvatiti
poseban zaključak da će se do sljedeće sjednice pripremiti potrebne izmjene odluke.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
stavlja na glasovanje Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Ivanja
Reka, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka i Prijedlog posebnog zaključka, u skladu s
Gradonačelnikovim prijedlogom, da se do iduće sjednice utvrdi stvarno stanje na terenu.
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi
ODLUKU
o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka,
Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
Zadužuje se Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba da do sljedeće sjednice Gradske skupštine
Grada Zagreba utvrdi stanje u vezi s ograničenjima, odnosno zabranama navedenim u članku
18. točki 17. Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Ivanja Reka, Petruševec,
Zapruđe i Mala Mlaka na području II. zone, te ako ocijeni potrebnim, predloži odgovarajuće
izmjene spomenute odluke.
Zaključak se prilaže zapisniku.

9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo i Odbor za
mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo.
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Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo,
obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Zdravko Juć (replika),
Pero Kovačević (neslaganje s replikom), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika
HDZ-a i HSLS-a), Jurica Meić (replika) i Katarina Fuček (neslaganje s replikom).
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac izriče
opomenu s oduzimanjem riječi gradskoj zastupnici Morani Paliković Gruden, jer je bilo više
zloupotreba.
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Jurica Meić, Pero Kovačević (replika) i Jurica Meić
(neslaganje s replikom).
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, u ime predlagatelja daje
završnu riječ.
Gospodin Pero Kovačević ispravlja netočni navod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne slaže se s ispravkom
netočnog navoda.
Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočni navod. Predaje kao prilog
zapisniku Obavijest Glavnoga državnog vodopravnog inspektorata o provedbi postupaka od
11. srpnja 2007.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne slaže se s ispravkom
netočnog navoda.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara gradskoj zastupnici Morani Paliković Gruden da na spomenutoj obavijesti iako nosi
datum 11. srpnja 2007. nema žiga prijema. Piše da je poslana predsjednici Gradske skupštine,
ali na adresu Trg Stjepana Radića, pa do nje još nije stigla.
Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 6 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

10. Poslovna izvješća trgovačkog društva Gradsko komunalno gospodarstvo d.o.o. i
trgovačkih društava u vlasništvu Holdinga s osvrtom na njihovo poslovanje u 2006.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Materijalu je priložen Prijedlog
zaključka.
Izvješća su razmotrili:
-

Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela,

-

Odbor za gospodarski razvoj,

-

Odbor za komunalno gospodarstvo,

-

Odbor za zaštitu okoliša,

-

Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu,

-

Odbor za obrazovanje i šport,

-

Odbor za kulturu,

-

Odbor za mladež i

-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na izvješća s osnove njihove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo,
obrazlaže izvješća.
U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Stipe Tojčić (replika), Katarina Fuček (neslaganje s replikom), Jozo Radoš (u ime
Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSPa), Stipe Tojčić (replika) i Pero Kovačević (neslaganje s replikom).
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac izriče
opomenu gradskom zastupniku Peri Kovačeviću radi etiketiranja zastupnika.
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Ivan Šikić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a),
mr.sc. Miroslav Rožić (replika), Davor Bernardić, Stipe Tojčić i Morana Paliković Gruden.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, u ime predlagatelja daje
završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 3 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
11. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 35. Međunarodnim
plivačkim mitingom "Mladost 2007"
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 7. prvenstvom
zagrebačkih osnovnih škola Memorijal "Marko Horvat"
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad izložbom tradicijskoga
tekstilnog rukotvorstva i suvenira Tkalačke zadruge Tkanica iz Knina
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad II. Kongresom Hrvatskog
društva za dentalnu implantologiju
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

32
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima o prihvaćanju
pokroviteljstva.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se o predloženim zaključcima zajedno
glasuje.
Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 35. Međunarodnim plivačkim mitingom
"Mladost 2007",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 7. prvenstvom zagrebačkih osnovnih škola
Memorijal "Marko Horvat",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad izložbom tradicijskoga tekstilnog rukotvorstva i
suvenira Tkalačke zadruge Tkanica iz Knina,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad II. Kongresom
Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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12. Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Gradsko poglavarstvo da pripremi prijedlog o
postavljanju spomenika Eugenu Kvaterniku

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HSP-a.
Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu. Gradsko poglavarstvo dalo je
mišljenje o Prijedlogu, koje su gradski zastupnici primili.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić, izvjestitelj u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a,
obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Davor Bernardić (ispravak netočnog navoda) i Antun Mateš.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ.
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ZAKLJUČAK
kojim se obvezuje Gradsko poglavarstvo da pripremi prijedlog o postavljanju
spomenika Eugenu Kvaterniku,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
13. Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Gradsko poglavarstvo i Zagrebački holding –
Podružnica Zagrebački električni tramvaj da osiguraju pravo na besplatan prijevoz
časnim sestrama tramvajem, autobusom i uspinjačom u javnom linijskom gradskom
prijevozu putnika
Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HSP-a.
Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu. Gradsko poglavarstvo dalo je
mišljenje o Prijedlogu, koje su gradski zastupnici primili.
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili.
Gospodin Pero Kovačević, izvjestitelj u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a,
obrazlaže Prijedlog.
Gospodin Ivo Jelušić, zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, obrazlože mišljenje
Gradskog poglavarstva.
Gospodin Pero Kovačević, u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (5 "za", 23 "protiv" i 4"suzdržana") ne prihvaća
Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Gradsko poglavarstvo i Zagrebački holding –
Podružnica Zagrebački električni tramvaj da osiguraju pravo na besplatan prijevoz časnim
sestrama tramvajem, autobusom i uspinjačom u javnom linijskom gradskom prijevozu
putnika.

14.

Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za mladež
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržan") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za mladež,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zahvaljuje gospodinu Jurici Meiću na dosadašnjem obavljanju dužnosti predsjednika Odbora
za mladež i čestita gospodinu Davoru Bernardiću na izboru za predsjednika Odbora. Obojici
želi i dalje uspješan rad u Odboru.
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15. a) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu i informacije
"Maksimir"
b) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Međunarodnog centra za usluge u
kulturi
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog za podtočku a) razmatrao je Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 3 "suzdržana") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu i informacije "Maksimir",
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržan") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Međunarodnog centra za usluge u kulturi,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Industrijske strojarske škole
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije
Tituša Brezovačkog
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Industrijske strojarske škole,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Tituša Brezovačkog,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
17. a) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
"Medo Brundo"
b) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
"Šegrt Hlapić"
c) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
"Sunčana"
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za
kulturu "Trešnjevka"
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima.
Gradska skupština jednoglasno (28 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o predloženim
zaključcima.
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Medo Brundo",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Šegrt Hlapić",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Sunčana",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu "Trešnjevka",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
18. a) Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Druge ekonomske škole
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta POLIKLINIKE
PROMETNA MEDICINA za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju,
psihijatriju i medicinu rada
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Prijedlog za podtočku a) razmatrao je Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno
tijelo.
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Druge ekonomske škole,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta POLIKLINIKE PROMETNA MEDICINA
za oftalmologiju, otorinolaringologiju, neurologiju, psihijatriju i medicinu rada,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.







Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 26. sjednicu u 19,11 sati i želi svima ugodan odmor.

KLASA: 021-05/07-01/21
URBROJ: 251-01-04-07-9
Zagreb, 19. srpnja 2007.
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